
TITAN TurbINeN

Slunghjulet som 
sänker dina 

kostnader

När Du uppgraderar din slungbläster med nya
TITAN TURBINEN drar Du nytta av flera 
viktiga fördelar:

•  Högre kapacitet minskar produktionstiden
•  Längre livslängd på slitdelar sänker dina underhållskostnader
•  Snabbare och enklare  underhåll
•  Lägre ljudnivå ger en bättre arbetsmiljö
•  Lägre förbrukning av blästermedel



Diam. Bredd    Drivningseffekt i kW
mm mm 4.0 5.0 7.5 11.0 15.0 18.5 22.0 30.0 37.0 45.0 55.0

280 40 x x x

325 65  x x x x x x

380 65   x x x x x x

400 65        x x x

450 65        x x x

500 65         x x

400 100       x x x x x

450 100       x x x x x

500 100        x x x x 
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Hur kan vi vara säkra på detta?
Våra konstruktörer har ingående och 
upprepade gånger testat alla delar 
som ingår i den nya TITAN TURBINEN 
vilka redan används inom fl era olika 
industrier för varierande ändamål, allt från 
högteknologisk rymdteknik till krävande 
gjuterimiljöer.

Den kanske viktigaste delen av forsk-
nings- och utvecklingsprogrammet var 
den in- och djupgående testning som 
gjordes av alla andra förekommande 
slunghjul på den europeiska marknaden. 
Vi var fast beslutna att utveckla det bästa 
slunghjulet som går att få tag på och vi är 
nu oerhört stolta över vår TITAN TURBIN, 
vi vet att den kan hjälpa er till en förbättrad 
produktivitet samt lönsamhet.

Nu kan vi enkelt göra er till nöjdare kund! 
Med TITAN TURBINEN får ni garanterat 
lägre driftskostnader, samtidigt som 
produktions kapaciteten ökar.

Bättre kapacitet
TITAN TURBINEN höjer produktiviteten 
genom en markant förbättrad och 
effektivare bläster teknik som innebär 
såväl sänkta körtider som minskad 
blästermedelsförbrukning.
Ta bort ”fl askhalsen” i produktionen 
genom att mordernisera er befi ntliga 
slungbläster med TITAN TURBINER och 
spara pengar på drift och underhåll.
 
Längre livslängd på slitdelar
TITAN TURBINENS ingående 
komponenter har förbättrats avsevärt 
i jämförelse med äldre traditionella 
slunghjul. Eftersom de nu tillverkas av 
hårdmetall eller härdat verktygsstål 

KMC:s målsättning är att vara en
värdeskapande partner som förbättrar 
lönsamhet och konkurrenskraft för våra kunder! Slunghjulet för exakt dina krav

TITAN TURBINENS konstruktion medger 
mängder av möjligheter och variationer. 
Det fi nns ett stort urval av slunghjul, blad 
och övrigt material där den höga kvalitén är 
standard. 
Våra experter fi ck möjligheten att utforma 
den perfekta turbinen just för din speciella 
process. Turbinerna kan om man vill 
utrustas med automatisk inställningen av 
blästerbilden och kontroll av slitage på 
styrhylsa och blad. 

TITAN TURBINEN är ett bättre val och

• sparar pengar

• ger säkrare drift

• går tystare

• är enkel och billig att underhålla

• kan öka produktiviteten med upp 
till 30%

istället för mangan stål. Den högre kvaliten 
håller naturligtvis längre, är effektivare 
under längre tid och kräver mindre under-
håll. Vinsten är färre stillestånd, högre 
produktivitet och lägre kostnader.

 
Snabbare och enklare underhåll
TITAN TURBINERNAS verkligt unika 
egenskaper gör underhållet snabbare 
och enklare. Smarta lösningar möjlig-      
gör optimal åtkomlighet vid service 
och underhåll av slunghjulet.

 
Minskat slitage och sänkt ljudnivå
 I TITAN TURBINEN har man ökat 
utrymmet mellan slunghjul och slitplåt 
vilket leder till avsevärt mindre slitage 
samtidigt som turbinens ljudnivå sänks, 
vilket ger en tystare och behagligare 
arbetsmiljö för produktions och 
underhållspersonal.



Innovativa lösningar
KMC AB har 25 års erfarenhet av att utveckla metoder och tillhandahålla 
blästerutrustning för Sveriges tillverkningsindustrier. Den ständiga drivkraften 
i vårt företag är att vara innovativa och att arbeta med kundanpassade 
lösningar, det är självklart för oss att alltid samarbeta med marknadsledande 
leverantörer för att på bästa sätt kunna hjälpa svensk industri att bli än mer 
konkurrenskraftig. Vår strävan att vara en mervärdeskapande leverantör har 
genom åren uppskattats av en stor mängd svenska företag, stora som små.

Vi ingår i den börsnoterade Addtech koncernen vars historia som 
handelskoncern går tillbaks ända till 1906, vår tillhörighet har förutom 
finansiell styrka också tillfört oss ytterligare industriell erfarenhet och 
kompetens. Våra specialkunskaper inom i huvudsak blästring, trumling, 
industritvätt och balansering gör att Du som kund kan känna dig säker  

på att få rätt utrustning till just ditt behov.

Regionkontor - Halmstad

Telefon 035-22 70 10 

Huvudkontor - Stockholm
KMC AB
Fakturavägen 6 
175 62 Järfälla 
Telefon 08-445 84 40 
Telefax 08-445 84 49

Regionkontor - Varberg

Telefon 0340-61 15 23 

Regionkontor - Växjö

Telefon 0470-448 55 

mailbox@kmc.se – www.kmc.se




